تقویت حافظه
آیا ؿٕا  ٓٞرضء افشاد فشأٛؿىاس ٞؼتیذ ؟ آیا ٔی تٛا٘یذ ٘اْ ػٙاصش دسػی ؿیٕی سا تیاد آٚسیذ  ٚیا ایٙى ٝتاسیخ اِٚیٗ
تشخٛسد تا ٕٞؼشتاٖ سا تخاعش ٔی آٚسیذ ؟ اٌش رٛاب ؿٕا ٔٙفی اػت ایٗ ت ٝخاعش آٖ اػت و ٝحافظ ٝتصٛستی ا٘تخاتی
ػُٕ ٔی وٙذ .تشخی اص ٔؼائُ سا تذ ِیُ إٞیت تیـتش آػا٘تش اص تمی ٝت ٝرٔ ٗٞی ػپاسیٓ أا ٔغض لاتّیت ت ٝخاعش ػپشدٖ
ٞش ٔٛضٛػی سا داسد  ٚفمظ ت ٝوٕی تٕشیٗ ٕٔ ٚاسػت ٘یاص داسد ٕٞ .ا٘غٛسیىٚ ٝسصؽ تاػج ؿاداتی رؼٓ ٚتمٛیت آٖ ٔی
ٌشدد ،فؼاِیتٟای رٙٞی  ٓٞتاػج تمٛیت  ٚافضایؾ واسآئی حافظٔ ٝی ؿ٘ٛذ  .یادٌیشی  ٚتالؽ تشای آٔٛختٗ دس صٔٙیٞ ٝای
ٔختّف ٔی تٛا٘ٙذ ت ٝافضایؾ حافظ ٝؿٕا وٕه وٙٙذ  ٚحتی حُ وشدٖ یه پاصَ،آٔٛختٗ صتاٖ رذیذ

ٕٝٞٚ ٕٝٞ...

دسافضایؾ رواٚت ٚتمٛیت حافظ ٝؿٕا٘مؾ ٔٛحشی داس٘ذ.
حافظه
حافظ ٝػثاست اػت اص پشداصؽ  ٚتزذیذ تزشتیات ٌزؿت ٝدٚس ٘ ٚضدیه  ٚیا ت ٝػثاس ت ػاد ٜتش  :حافظ ٝتٛا٘ایی تٝ
خاعش آٚسدٖ دادٞ ٜا ،لیافٞ ٝاٚ ،لایغ  ٚاػذاد  ٚاعالػات ٔختّف اػت  .حافظ ،ٝا٘ثاس ٔ ٚخضٖ ٚػیغ رٔ ٗٞا ت ٝؿٕاس ٔی
سٚدٞ .ش سٚص ٔٛری اص ٔارشاٞاٞٚیزا٘ات  ٚاحؼاػات  ٚسٚیذادٞای ص٘ذٌی تشآٖ ٞزٔ ْٛی آٚس٘ذ ٚآٖ سا ِثشیض ٔی ػاس٘ذ.
تا ػ ٝػاٍِی ،حافظ ،ٝفالذ لذست عثم ٝتٙذی  ٚتـىُ،و ٝاص ارضاء الصْ حافظ ٝدساص ٔذت ت ٝؿٕاس ٔی سٚد ٔی تاؿذ  .تٝ
ٕٞیٗ ػّتٛٔ،ضٛػات ٔختّف ت ٝحافظ ٝوٛدن ٞزٔ ْٛی آٚس٘ذ ،أا ا ٚفمظ ا٘ذوی اص آٟ٘ا سا دس خٛد رای ٔی دٞذ.وٛدن
دس  5-4ػاٍِی تؼضی اص خاعشات سا ٔی تٛا٘ذ دس ر ٗٞخٛد تخثیت ٘ٓ ایذ  .ایٟٙا ٔؼٕٛالً سٚیذادٞایی ٞؼتٙذ و ٝت٘ ٝظش اٚ
خٛؿایٙذ  ٚدِچؼة ٚیا ٘أغّٛب  ٚدسد٘ان ٔی تاؿٙذ وٛدن دس ایٗ دٚساٖ ٚاتؼتٍی وأُ تٔ ٝحیظ خا٘ٛادٚ ٜػىغ
اِؼّٕٟای پذس ٔ ٚادس داسد  .دس ػٗ  8ػاٍِی ٔاؿیٗ حافظ ٝتىاس ٔی افتذ  ٚسفت ٝسفت ،ٝلذست ٔغضی احشات خٛد سا آَؿىاس
ْی ػاصد  ٚایٗ أش تا حذٚد چ ُٟػاٍِی،تغٔ َٛی ا٘زأذ ٘ .مصاٖ ٛٞؿی اص  40ػاٍِی ؿشٚع ٔی ؿٛد  ٚدس
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ػاٍِی ت ٝحذاوخش اٚد خٛد ٔی سػذ ؿٍفت اٍ٘یض ایٙى ٝآخشیٗ ٚلایغ ػٕش دساص آدٔی صٚدتش اص حٛادث ایاْ وٛدوی ٚ
رٛا٘ی اص خاعش صٚدٚدٔ ٜی ؿ٘ٛذ ! ٔٙتٟی دس افشادی و ٝفؼاِیت فىشی داس٘ذ ایٗ تغییشات ت ٝحذالُ ٔی سػذ.
حافظه بصری و سمعی
تؼضی افشادحافظ ٝتؼیاس لٛی تصشی (دیذاسی)داس٘ذٚدس ٔماتُ وؼا٘ی ٞ ٓٞؼتٙذوٞ ٝشآ٘چٔ ٝی

ؿ٘ٛٙذ (حافظ ٝػٕؼی

ٚؿٙیذاسی)خٛب ت ٝخاعشٔی ػپاس٘ذ.حاالٔـخص وٙیذوذاْ حافظ ٝدسؿٕالٛی اػت؟
چند آزمایش
چـٕا٘تاٖ سا تثٙذ یذ ،اص یه ٘فش دیٍش تخٛاٞیذ و ٝدس ایٗ آصٔایؾ ت ٝؿٕا وٕه وٙذ ،آٍ٘اٞ ٜش چ ٝسا دس ر ٗٞخٛد داسیذ
اص ٔثُ ٚلاب ػىغ  ٚصٙذِی ....ته ته ٘اْ تثشیذ

.وٕتش اتفاق ٔی افتذ فشدی ؤ ٝذتٟا دس یه اتاق ص٘ذٌی

وشد،ٜتتٛا٘ذتٕاْ اؿیاءساتٕاْ  ٚوأُ ٘اْ تثشد .ػؼی وٙیذ تٕشیٙات تیـتشی اص ایٗ ٘ٛع رٟت تمٛیت حافظ ٝتصشی خٛدا٘زاْ
دٞیذ.
اٌش ٔی خٛاٞیذ حافظ ٝؿٙیذاسی (ػٕؼی)خٛد سا تیاصٔاییذ –یه ٔتٗ ؿؼشی سا تا صذای تّٙذ تخٛا٘یذ یا تٟتش اػت ؿخص
دیٍشی آٖ سا تا صذای تّٙذ تشای ؿٕا تخٛا٘ذ  ٚؿٕا ت ٝپشػـٟا  ٚپاػخٟای ٔشتٛط ت ٝآٖ ٔتٗ سارٛاب دٞیذ .تشای ٔٛفمیت
دس ص٘ذٌی ٓٞ ،حافظ ٝؿٙیذاسی  ٓٞ ٚحافظ ٝدیذاسی إٞیت صیادی داس٘ذ.
اصٛالً ٔٛاد غزایی و ٝػشؿاس اص وّؼیٓ،فؼفشٙٔ ،یضی ٚ ْٛا٘ٛاع ٚیتأیٟٙا تاؿذ دس واسآیی حافظ ٝتاحیش ت ٝػضایی داس٘ذ  .ؿیش،
پٙیش،رٛاٌ٘ٙ ٝذْ ،ػثٛع ٌٙذْ ،ػثضیٟای تاصٔ ،ٜیٞ ٜٛاٌ ،شد ،ٚفٙذق ،پؼت ،ٝتاداْ ،رًس،ػؼُ ،وٙزذ ،وـٕؾ ،ػذع ،تخٓ
ٔشؽٔ ،اٞی ..ٚ
* تٙاتشایٗ تایؼتی اصخٛسدٖ ٌٛؿت ٞای چشب  ٚاصٛالً ٔٛاد چشتی پشٞیض وٙیٓ.

* اصٔصشف لٙذٚؿیشیٙی رات و ٝتِٛیذاػیذالوتیه ٔی وٙٙذتپشٞیضیٓ.
* ٔیٞ ٜٛای تشؽ یا ػصاس ٜآٟ٘ا ٔخُ ػشو ٚ ٝغیش ٜسا تٔ ٝمذاس صیاد ٔصشف ٘ىٙیٓ.
تنفس صحیح
یىی اص ػُّ وٓ واسی حافظ ،ٝتٙفغ ٘ادسػت  ٚدس ٘تیز ٝوٕثٛد اوؼیظٖ ٔغض ٔی تاؿذٞ ،ش چمذس اوؼیظٖ تیـتشی تٔ ٝغض
تشػذ واسآیی آٖ افضایؾ یافت ٚ ٝت ٝیادٌیشی وٕه ٔی وٙذ .تٙاتشایٗ تٕشیٙات اٌش دس ػاػات اِٚی ٝصثح و ٝاوؼیظٖ ،دس
تاالتشیٗ حذ اػت  ٚیا دس ع َٛسٚص دس وٙاس دسختاٖ  ٚفضای ػثض صٛست ٌیشدٛٔ ،حشتش خٛاٞذ تٛد.
روش صحیح تنفس عمیق
ٔٙاػثتشیٗ ؿی ٜٛسٚؽ ٔ 1-4-2ی تاؿذ.یؼٙی  1ؿٕاس ٜدْ ػٕیك  4+ؿٕاس ٜحثغ ٘فغ 2 +ؿٕاسٜ
تاصدْ ػٕیك ٞشٔمذاس ؤ ٝشحّ ٝدْ ػٕیك(ٔشحّ ٝای و٘ ٝفغ ٔی وـیذ ٛٞ ٚا سا ٚاسد سیٞ ٝا ٔی وٙیذ ) ع َٛتىـذ تایذتٝ
ٔذت 4تشاتش آٖ ٔشحّ ٝحثغ ٘فغ (ٔشحّ ٝای و٘ ٝفغ ساتذ ٖٚخاسد وشدٖ ٛٞا دسػی ٝٙحثغ ٔیىٙیذ

).عَٛ

تىـذ..ٚػپغ تٔ ٝذت  2تشاتش ٔشحّ ٝا( َٚدْ ػٕیك) تاصدْ ع َٛتىـذ  .فشضاً اٌش ٔشحّ ٝدْ  2حا٘ی ٝع َٛتىـذ تایذ تٝ
ٔذت  8حا٘ی٘ ٝفغ سا دس ػی ٝٙحثغ  ٚدس  4حا٘ی ٝتؼذ ٛٞا سا خاسد وٙیذ  .فش ٚتشدٖ ٛٞا ( ػُٕ دْ )تایذ صشفاً اص عشیك
تیٙی تاؿذ ِٚی خاسد وشدٖ ٛٞا ( تاصدْ) ٔی تٛا٘ذ  ٓٞاص عشیك تیٙی  ٓٞ ٚ.اص عشیك دٞاٖ تاؿذ ِٚ .ی و ٝتٟتش اػت اص عشیك
دٞاٖ ػُٕ تاصدْ صٛست ٌیشد.
عوامل موثر در ایجاد زوال حافظه
 -1فشػٛدٌی رؼٓ
 -2اػتشع عٛال٘ی ٔذت ٔ ٚضٔٗ
 -3ػٕٔٛی و ٝسٚی ٔغض ٔٛحش٘ذ
اِف – فّضات ػٍٙیٗ ٔا٘ٙذ ػشب ،آِٔٛی ٚ ْٛٙریٜٛ
ب -افضٚد٘ی ٞای غزایی ٛٔ ٚاد آِشطی صا ؤ ٝؼاِ ٝػاصتشیٗ آٟ٘ا ٔٛ٘ٛػذیٓ ٌّٛتأات ( اْ .اع .ری) ٛٔ ٚاد ؿیشیٗ وٙٙذٜ
ٔصٛٙػی اػت.
د -داسٞٚإٞ ،چ ٖٛداسٞٚای ٔخذسٔ .خُ وٛواییٗ  ٚآٔفتأیٗ و ٝتی ٟ٘ایت خغش٘اوٙذ داسٞٚای ضذ افؼشدٌی ،آساْ تخـٟا،
داسٞٚای خٛاب آٚسٔ ،ؼىٗ  ٚآ٘تی ٞؼیتأیٗ ٞا
د -وـیذٖ ػیٍاس
 -4ػىتٔ ٝغضی  ٚػایش رشاحت ٞای ٔغضی
چند روش مهم در تقویت حافظه
* تثذیُ اعالػات تی إٞیت  ٚوؼُ وٙٙذ ٜتٛٔ ٝضٛع ٞای راِة ٟٔ ٚیذ ٔ ٚؼٙی داس
* خٛا٘ذٖ سٚصا٘ٚ ٝت ٝعٛسٔشتة سٚص٘أٚ ٝوتاتٟایی و ٝدٚػت داسیذ.
* ؿشوت فؼاَ داؿتٗ دس ٌشٞٚای وتاب خٛا٘ی ٔ ٚغاِؼاتی
* تیٗ آ٘چ ٝساؤ ٝیخٛاٞیذت ٝیادتؼپاسیذٚآ٘چ ٝسا و ٝلثالً دس ر ٗٞداسیذ استثاط تٚ ٝرٛد آٚسیذ.
* آ٘چ ٝسا ؤ ٝایُ تٍٟ٘ ٝذاسی آٖ دس حافظ ٝخٛد ٞؼتیذ  ٚتشایتاٖ ٔ ٚ ٟٓحیاتی اػت تشٌضیذٚ ٜ
ٔاتمی سا فشأٛؽ وٙیذ.
* حافظ٘ ٝتیز ٝتٕشوض اػت  ٚتٕشوض ٘تیز ٝػاللٚ ٚ ٝاتؼتٍی ٔ .أؼٕٛالًآ٘چ ٝساتیـتش دٚػت داسیٓ تٟتش دس خاعشٔاٖ ٔی
ٔا٘ذ.
* ت ٝػحس خیضی ػادت وٙیذ .حافظ ٝدس صثح صٚد ،تٟتش اص ٔٛلؼی و ٝؿىٓ پش اػت .فؼاَ اػت.

* ٞشٌضتٝحافظ ٝخٛدؿه ٘ىٙیذو ٝسٚصتٝسٚصتذتشٔیـٛد.اػتشافت ٝایٙى ٝحافظ ٝاْ ضؼیف اػت ،ػش آغاصػؼتیٚتٙثُ ؿذٖ
حافظ ٝاػت.چشاو ٝتاایٗ واست ٝخٛد تّمیٗ ٔیىٙیذآدْ وٓ حافظ ٝای ٞؼتیذ.
* ػؼی وٙیذ دس ٍٙٞاْ ٔغاِؼ ٝدلت وافی داؿت ٝتاؿیذ .حافظ ٝخٛب استثاط تٍٙات٘ ٚ ًٙضدیىی تا دلت خٛب داسد.
* تی خٛاتی ٔٛرة پشیـا٘ی حافظٔ ٝی ؿٛد  ٚتخاعش ػپاسی ٔغاِة سا تا ٔـىُ سٚتشٔ ٚی وٙذ خٛاب وافی اص ٘مصاٖ
حافظ ٝرٌّٛیشی وشد ٚ ٜتاػج تٟشٚ ٜسی تاال اص آٖ ٔی ؿٛد.
* تشای رّٛيیشی اص فشأٛؿی  ٚاختالَ دس واسآِیی حافظ ،ٝتٟتش اػت ؿشایظ ٔ ٚحیظ یادٌیشی سا اص ٞیزاٖ خاِی وٙیذ
ٞیزاٖ ٚضؼیت عثیؼی ٔغض سا دسٔ ٓٞی سیضد.
* ٚسصؽ وشدٖ ت ٝعٛس ٔٙظٓ دس ػالٔت رؼٓ  ٚسٚاٖ  ٚواسوشد ٔغض تاحیش تؼضایی داسد.
* خٛسدٖ صثحا٘ٙٔ ٝاػةٔٚمٛی٘یض،یىی دیٍشاصؿیٞ ٜٛای ٔ ٟٓتشای تمٛیت حافظ ٝت ٝؿٕاس ٔیآیذ.
در موارد زیر به پسشک مراجعه نمایید.
 -1اٌش اػأی افشاد سا دایٕاً فشأٛؽ ٔی وٙیذ.
 -2اٌشفىشٔی وٙیذ حافظ ٝتاٖ سٚصت ٝسٚص ضؼیف تش ٔی ؿٛد.
 -3اٌش فشأٛؽ وشدٖ واسٞا ،تاػج ؿذ ٜو٘ ٝتٛا٘یذ ت ٝتٟٙایی واسٞایتاٖ سا ا٘زاْ دٞیذ
منابع:
 فصّٙأ ٝتٟٛسص ( – )61ا٘تـاسات ٔشوض تٟذاؿت خشاػاٖ تا ٕٞىاسی حٛصٔ ٜؼا٘ٚت ػالٔت ٚ ٚصاست تٟذاؿت دسٔاٖ ٚآٔٛصؽ پضؿىی – ٔشوض تٛػؼ ٚ ٝاستماء ػالٔت
 -حافظ ٝتشتش

ِٛٔ ،ف :حشٚت ٞش ٚآتادی
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